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שלום רב,

לשירותים  במחלקות  הרפורמה  מהלך  בפני  העומדים  ביותר  הגדולים  מהאתגרים  אחד 

חברתיים הוא הסוגיה העוסקת בהגדרת תחומי העיסוק של המחלקות או בשפת השדה: 

"גבולות גזרה".

בדוח מחקר שהוכן על ידי פרופ' אברהם אופק "הערכות לקראת רפורמה" עלה כי 

ובשל  יעד, כל מחלקה מגדירה לעצמה את אוכלוסיות היעד שלה  בסוגיית אוכלוסיות 

ידי  על  שהוגדרו  בין  היעד  אוכלוסיות  בכל  מלטפל  המחלקה  מנועה  משאבים  העדר 

המחלקה ובין שהוגדרו על ידי המשרד. דוח זה המליץ לקבוע באופן מקצועי וכמדיניות 

שיאפשרו  ייעודיים  משאבים  בעבורן  ולהציב  המשרד  של  היעד  אוכלוסיות  הן  מי 

למחלקות להתמודד עם מצוקותיהן באופן יעיל, תוך השגת יעדים מול אוכלוסיות היעד 

שבמדיניות הלאומית.

כאשר הוקמה ועדה לגיבוש המלצות לרפורמה בשירותים המקומיים אחת מועדות 

המשנה עסקה בסוגיה זו. המלצותיה היו:

גבולות גזרה של פעילות המחלקות: כאמור, יש למקד את עבודת המחלקה בפרטים, 

במשפחות, בקבוצות ובקהילות הפגיעים ביותר. עם זאת, ביצוע משימות של המחלקות 

והאנושיים  הכספיים  הפיזיים,  המשאבים  בהקצאת  מותנה  חברתיים  לשירותים 

היעד  אוכלוסיות  היקף  את  להרחיב  והנכונות  הגזרה  בגבולות  שינוי  לכן,  לביצועם. 

ייקבעו עפ"י העקרונות הבאים:

• המחלקות לשירותים חברתיים יבצעו משימות חדשות המוטלות עליהם מתוקף 	

חוק או החלטה מנהלית בהתאם לקבלת משאבים מתאימים, לרבות כוח אדם.

• כל מי שזכאי על פי חוק לקבלת שרות על ידי גוף אחר, יטופל על-ידי גוף זה. בני 	

משפחותיהם יטופלו על-ידי המחלקה, על פי זכאותם ונזקקותם.

• בעין, למוסד 	 יפעל להעביר את האחריות למתן סיוע חומרי, בכסף או  המשרד 

תכנית  במסגרת  הניתן  סיוע  כלומר  טיפול"  תומך  "סיוע  למעט  לאומי,  לבטוח 

הטיפול  את  לאומי  לבטוח  למוסד  להעביר  יפעל  המשרד  כך  כוללת.  טיפולית 

נסיעות  ספרים,  ביגוד,  חימום,  )כגון  מתמשך  חומרי  סיוע  הדורשים  בצרכים 

וכיו"ב(. 

• "עמותות 	 עם  ובשותפות  בתיאום  שיופעלו  המשרד  של  ניסיוניות  תכניות 

של  והמשכיות  קליטה  הסדרה,  המבטיח  חוזי  בסיס  על  יפעלו  פיתוחיות", 

התכניות על-ידי המשרד, עם תום תקופת הניסוי, וזאת במידה ותוכח הצלחתן. 



• שירותים 	 של  פיתוח  בחיוב  רואה  הוועדה  המחלקות:  של  ניסיוניות  תכניות 

הרשות  על-ידי  עצמאי  באופן  והמתפתחים  מקומי  צורך  על  העונים  ייחודיים 

המקומית ובמימונה. עם זאת הוועדה ממליצה שהפיתוח ייעשה תוך תיאום בין 

הרשות למשרד, כדי שהשירותים הללו יהפכו, במידת הצורך ועל-פי הצלחתם, 

לשירותים אינטגרליים של המשרד בעתיד.

כדי לממש המלצות אלו הוקמה במסגרת היישום ועדה שעוסקת בשני תחומים מרכזיים:

הגדרת שירותי ותחומי הליבה של המחלקות לשירותים חברתיים )תחומים שלא א. 

יופרטו(.

הפרטה )איך? מתי? כיצד? ממשקים, פיקוח ובקרה(ב. 

תפקידיה: 

 לבנות תכנית עבודה אופרטיבית להצעה למדיניות ויישומה בתחומים המצוינים.	

 לסייע בגיבוש כלים ותהליכי עבודה רלוונטיים לפיתוח הנושא.	

 ללוות את תהליך הטמעת המלצות הצוות כחלק מתהליכי היישום של הרפורמה.	

מסמך זה המונח לפניכם הינו תוצר ראשון של פעילות הוועדה. הפרופסור מנחם מוניקנדם 

מאוניברסיטת בר אילן מונה ליועץ התהליך והחל בטיפול בסוגיה מורכבת זו. מסמך זה 

המהווה הבסיס להמשך העבודה בתחום, הוצג בפני ועדת ההיגוי העליונה של הרפורמה, 

בפני מנכ"ל המשרד ובפני הנהלת המשרד.

בימים אלו מתורגם המסמך לכלי עבודה ופיילוט במחלקות ובשירותים המקצועיים.

ברצוני להודות למספר אנשים וגופים:

למנחם, שותף אמתי לתהליך הרפורמה ושותף בוועדת ההיגוי העליונה על המקצועיות בה 

הוא מוביל את מהלך משמעותי זה. 

לחברי ועדת הליבה וההפרטה שבחרו להפוך אתגר זה לתחום העיסוק שלהם ברפורמה 

ומסייעים בפיתוח התורה והכלים.

המשימות  ריבוי  למרות  הפיילוט  ליישום  שהתנדבו  חברתיים  לשירותים  למחלקות 

הנוספות.



לשירותים המקצועיים שנענו לאתגר ובוחנים אף הם בימים אלו את גבולות הגזרה של 

השירות שלהם.

כחלק  הנושא  את  והכניס  האתגר  את  עצמו  על  שלקח  סילמן  יוסי  מר  המשרד  למנכ"ל 

מתכנית העבודה של המשרד.

 

עומד לפנינו אתגר מורכב אך אפשרי ואני מאחלת לכולנו הצלחה רבה במשימה ומקווה 

כי הצלחת המהלך תביא את המחלקות ליכולת טובה יותר לתת מענים לאוכלוסיות היעד 

ולמצוקותיהן.

בברכה,

ד"ר דיצה מורלי שגיב

מנהלת תחום הרפורמה במשחים



תקציר מנהלים

קבועים  לחצים  המפעילה  סוערת  בסביבה  פועלות  החברתיים  לשירותים  המחלקות 

להגדלת השירותים הניתנים על ידן. סיבה מרכזית התורמת לקושי להתמודד עם אותם 

לחצים היא אי הבהירות ביחס לגבולות הגזרה של המחלקות. גבולות אלו מוגדרות ע"י 

השירותים שחייבים לספק – שירותי הליבה. במסמך זה מוצעות מספר חלופות לעיצוב 

רשימת שירותי ליבה. לפי העיקרון של שירותי ליבה, מחלקה צריכה לשלוט במודע ובגלוי 

שהיא  השירותים  ובהגדרת   – והקיפם  אספקתם   – שירותים  וקיצוב  תיעדוף  בתהליכי 

איננה מספקת; וזאת על מנת שלציבור יהיה ברור אלו שירותים ניתנים ע"י המחלקה ועד 

כמה שירותים אלה עונים לצרכים, לצד אלו שירותים המחלקה לא מספקת, לעתים על אף 

הצורך בהם. לקביעת גבולות גזרה יתרונות וחסרונות.

• קביעת גבולות גזרה עשויה לצמצם את הלחצים על המחלקות לאספקת שירותים 	

שאינם מתוקצבים

• קביעת גבולות גזרה עשויה לשפר את ניהול המחלקות	

• אמוץ גישה של תיעדוף וקיצוב שירותים יאפשר קביעת גבולות גזרה וישפר את 	

יכולת השליטה של מנהלי מחלקות

• אמוץ גישת התיעדוף וקיצוב השירותים קשה לעובדים סוציאליים רבים שתופסים 	

אותה כסותרת ערכי יסוד של עבודה סוציאלית

• מוצעות שלוש חלופות לקביעת גבולות גזרה	

o גישת עיצוב מדיניות

o Practice Wisdom - גישת חוכמת המעשה

o Unit cost - ותעריף יחידת השירות Service unit - גישת יחידת השירות

• ועדות ציבוריות מומלצות כאמצעי לקבלת לגיטימציה ציבורית להחלטות לספק 	

שירותי ליבה ובמיוחד להחלטות שלא לספק שירותים או לספקם בהקיף פחות 

מהנדרש

• שירותי הליבה לא יקיפו יותר מ70% מכוח האדם ומהתקציב השנתי של המחלקות	

• אימוץ גישת התיעדוף והקיצוב יגביר את השוויון וההוגנות בקבלת שירותים	



7 גבולות גזרה

רקע ומטרה

המקומיות  והרשויות  הממשלה  ליכולת  רווחה  לשירותי  הדרישה  בין  פער  קיים  לעולם 

לספק אותם. התוצאה היא תיעדוף וקיצוב של שירותים - בפועל. העדפת אוכלוסיות ע"י 

תיעדוף וקיצוב שירותים לפי לחצים ולא לפי מדיניות סדורה וגלויה אינה הוגנת ונוגדת 

את עקרון השקיפות הציבורית. עצם ההעדפה של אוכלוסייה מסוימת בשל הלחצים שהיא 

מפעילה לקבלת שירותים פוגעת באוכלוסיות אחרות כי היא מונעת מהם שירותים. 

הניהול,  שיפור  הינן  חברתיים  לשירותים  במחלקות  הרפורמה  של  מרכזיות  מטרות 

הקצאת המשאבים, ואיכות השירותים במחלקות לשירותים חברתיים )דין וחשבון, 2010(. 

לשירותים  המחלקות  של  הגזרה  גבולות  מהם  שאלות:  של  סדרה  עולות  אלו  ממטרות 

חברתיים? מהם השירותים שהמחלקות חייבות לספק? איך נקבעים שירותי חובה ושירותי 

רשות? מהי דרגת החופש של המחלקות בבחירת השירותים שיסופקו על ידן? ובכלל, האם 

ועוד  עוד  לספק  הפוליטיים  הלחצים  לצמצום  תסייע  הגזרה  גבולות  של  קביעתם  עצם 

על  ומקשות  המחלקות  את  מטרידות  אלו  שאלות  מתאימים?  משאבים  ללא  שירותים 

פעילותן. מסמך זה מציע מסגרת קונספטואלית לקביעת גבולות גזרה, לתיעדוף ולקיצוב 

שירותים במחלקות לשירותי רווחה. המסמך מציע מתווה כללי שמטרתו לשרת את הדיון 

לכדי גיבוש תשובות אפקטיביות לשאלות שעומדות לפני המחלקות, לפני מעצבי הרפורמה 

ולפני הנהלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

הצורך בקביעת גבולות גזרה נובע בין היתר מהלחץ המתמיד על המחלקות לספק עוד 

ועוד שירותים ומהקושי לעמוד בלחצים אלה מחד, ומאידך ממה שמאפשר את הלחצים - 

העדר הגדרה של מערכת שלמה ופורמאלית של שירותים שחובה על המחלקות לספק, לצד 

הגדרת שירותי רשות. אי הבהירות מהווה אחת הסיבות המרכזיות שמאפשרות לחצים. 

יחד עם זאת, גם ללא לחצים, היעדרה של רשימת שירותי חובה גורם להבדלים מהותיים 

בתמהילי השירותים במחלקות השונות, קשיים בניהול ופגיעה בתפקוד המשרד כרגולטור. 

העובדה שלאורך השנים רשימה כזאת לא הוכנה מצביעה על הסוגיה כמהותית שלא ניתנת 

לפתרון רק בפעולה פרוצדוראלית. סוגיה שמחייבת קבלת החלטות ערכיות ואידיאולוגיות 

אזרחיה.  לבין  המדינה  בין  כתובה  הבלתי  ולאמנה  הסוציאלית  העבודה  לערכי  הנוגעות 

קביעת גבולות הגזרה כוללת בחובה תיעדוף וקיצוב השירותים הניתנים או עשויים להינתן 

ע"י המחלקה ונשענת על המדיניות השירותית של המחלקות מחד ומטה המשרד מאידך. 

אם כן ראשית נגיש המשגה של גישת התיעדוף והקיצוב, ולאחר מכן נציע חלופות מעשיות 

לקביעת גבולות גזרה וליישומם הלכה למעשה.



משרד הרווחה והשירותים החברתיים8

המשגה

בפרק זה נציג את המושגים הבאים: תיעדוף וקיצוב, שליטה, וקריטריונים. גבולות הגזרה 

בחירה  שמאפשרת  נשלט,  וקיצוב  תיעדוף  תהליך  הפעלת  של  התפוקה  הם  מחלקה  של 

בשירותי הליבה לפי קריטריונים ברורים.

תיעדוף וקיצוב שירותים
על שירות אחר. קיצוב מתייחס לקביעת  עדיפות לשירות מסוים  תיעדוף מתייחס למתן 

קריטריונים המגבילים את הזכאות לשירות וכך גם את הקיפו )Holm, 1998(. הספרות 

המקצועית ומערכות שירותי הרווחה מכירים בכך ששירותים מסוימים, גם כאלה הנחשבים 

חיוניים, לא יסופקו והאוכלוסיות הנוגעות בדבר לא תטופלנה. התיעדוף והקיצוב יכולים 

להתרחש כתוצאה מתכנון מוגדר או כתוצאה מ'שוק לחצים חופשי'. בשני המקרים, יודגש 

שבמערכת תמיד קיימים תיעדוף וקיצוב גם אם אלה לא גלויים לעין וגם "בלי לקרוא לילד 

 .)Bergmark, 1996; Klein & Maybin, 2012( "בשמו

כיום תיעדוף מתרחש במטה המשרד ובמחלקות לשירותים חברתיים אך איננו תהליך 

סימטרי: תיעדוף ע"י המטה ישפיע בהכרח על המחלקות לשירותים חברתיים, אך תיעדוף 

מקומי המבוצע במחלקות עצמן הוא לרוב תהליך פנימי שאינו משפיע על מטה המשרד. 

לאורך השנים נוצרו מקרים יוצאים מן הכלל המעידים על הכלל, למשל כאשר אוכלוסייה 

מחפשי   / )פליטים  ציבורית  בפעילות  נתמכה  כשהדרישה  ובפרט  טיפול  דרשה  חדשה 

עבודה( או כאשר מתעוררות בעיות שבעבר לא הוכרו או לא טופלו )אוטיזם, מוגבלויות(. 

במקרים אלה המחלקות הזרימו את הדרישות ואת הלחצים למשרד, ובמקביל השתמשו 

במשאביהם הפנימיים ו/או בתקציבים מוניציפאליים לטובת האוכלוסיות. 

כאשר המחלקה נענית ללחצים עלול להיווצר דפוס פעולה שפוגע בשירותים הקיימים 

ומתבצע על חשבון האוכלוסייה 'המקורית' המטופלת בנקודת זמן נתונה במחלקה. זהו 

באוכלוסייה  המטפלים  בעובדים  מעט  נקצץ  'נסתדר':  בכותרת  לתייגו  שניתן  פתרון 

ה'מקורית' – ואלה הנשארים יתגברו את מאמציהם; נקצץ מעט בשעות שהוקדשו לטיפול 

באוכלוסייה המקורית – ועובדים יוסיפו שעות על חשבונם; נקצץ מעט בתקציב שיועדה 

לה – הם ייפגעו מעט והעובדים יטילו את האשמה לתקציב המצומק על הממשלה. יודגש 

שפתרון מסוג 'נסתדר' מופעל גם כאשר המשרד הוא המתעדף אוכלוסיות מבלי להקצות 

משאבים מתאימים. כאשר פתרון מסוג 'נסתדר' הוא היוצא מהכלל המחלקה אכן יכולה 

בפתרון  מדובר  כאשר  אך  קטנה.  בקיים  והפגיעה  משאביה  של  הניצולת  את  להעלות 

שבשגרה המחלקה לא מסוגלת לספוג באופן מתמיד ולאורך זמן את הדרישה להגדלת 
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התפוקות ע"י הגדלת הניצולת כי יש גבול לאפשרות הריאלית להגדלתה. התוצאה היא 

ובחלקו  נשלט  בלתי  תהליך  ונוצר  המקוריות  לאוכלוסיות  בשירות  משמעותית  פגיעה 

הגדול גם סמוי. 

הפונה  אדם  לכל  בסיוע  ומקצועית  מהותית  חובה  רואים  רבים  סוציאליים  עובדים 

עובדים  והקיצוב.  התיעדוף  לתפיסת  מנוגדת  זו  תפיסה  במצוקה.  הנמצא  ו/או  אליהם 

סוציאליים רבים מרגישים שהם נמצאים בין הפטיש לסדן ומתקשים מאד בדחיית פונים 

Kirkpat- )או בדחיית דרישות לשירותים ע"י הרשות המקומית וע"י מטה המשרד כאחד 

rick & Ackroyd, 2003; כץ, מוניקנדם וקטן, 2009(. קושי זה, המוכר לבעלי העניין )ראשי 

עיר, שרים, מנהיגי אוכלוסיות וכדו'(, מקל על הפעלת לחצים. אחת הדרכים להתמודדותם 

מחייב  שאינו  סמוי  כתהליך  התיעדוף  תהליך  שמירת  היא  הסוציאליים  העובדים  של 

התמודדות גלויה ושקופה. שמירת התהליך כסמוי משרתת גם את בעלי העניין המפעילים 

את הלחצים ומשחררת אותם מהצורך להתמודד עם הפגיעה שנגרמת לאוכלוסיות שיקבלו 

בעלי  רוב  ע"י  לבקרים  חדשות  ומוזכרת  רחבה  התופעה  ההעדפה.  בשל  שירותים  פחות 

העניין במחלקות ובמטה המשרד. 

עולה מכאן שיש חשיבות רבה למידת השקיפות ולמידת השליטה בתהליכי התיעדוף 

והקיצוב. לשליטה בתהליך התיעדוף והקיצוב השלכות חיוביות מבחינת קביעת מדיניות 

שירות מחלקתית, ניהול שוטף, תחושת העומס על העובדים, שקיפות המערכת והתאמת 

משאביו  את  בוחן  ארגון  בו  ומתוכנן  מסודר  תהליך  הינו  נשלט  תיעדוף  הציבור.  ציפיות 

ומפרסם את החלטותיו  ידועים מראש  פי קריטריונים  על  לשירות, מחליט  דרישות  מול 

להגיע  ניתן  לא  יומית  היום  במציאות  כאחת.   - השירות  את  והמצמצמות  המרחיבות   -

לתיעדוף נשלט מלא. תהליך הכנת התקציב השנתי במשרד ממשלתי לדוגמא, הוא תהליך 

תיעדוף שגרתי ומתוכנן הנשלט במידה רבה והמתבצע לפי קריטריונים ידועים וגם שקופים 

בחלקם הגדול. יחד עם זה השליטה לא תהיה מלאה מאחר והתיעדוף נקבע גם ע"י לחצים 

פוליטיים שאינם מאפשרים את יישומם המלא של הקריטריונים. 

שליטה, קריטריונים והחלטה
על  המבוססת  מודעת  החלטה  מתקבלת  כאשר  מתקיימת  שליטה  זה,  מסמך  של  בהקשר 

בחירה בין אלטרנטיבות על פי קריטריוני החלטה ידועים ושקופים )ראה להלן(. שליטה אינה 

מתקיימת כאשר מתקבלת החלטה על פי אילוצים פוליטיים )Guindo et al., 2012(. ההנחה 

בבסיס ההגדרה גורסת שעקב הפער הנתון בין הדרישה לשירותים לבין האפשרות לספקם, 

הבחירה תמיד תהיה בין שירותים, ובחירה בשירות אחד משמעה דחיה של שירות שני. 



משרד הרווחה והשירותים החברתיים10

שליטה חזקה לעומת שליטה חלשה
מנהלים עוצמתיים עשויים לבחור בשליטה חזקה תוך שמירה קפדנית על יישום החלטות 

יופסקו שירותים אלא לאחר  או  יפתחו  לפי קריטריונים. המשמעות המעשית היא שלא 

בחינה קפדנית של החלטת הפתיחה או הסגירה לאור הקריטריונים ועמידה בהן. כך הם 

מגבילים באופן משמעותי את יכולתם של בעלי עניין פוליטיים לקדם אינטרסים פוליטיים. 

שליטה חלשה בארגון נצפית לעתים אצל מנהלים לא עוצמתיים. במקרים אלו, החלטות 

מתקבלות ללא בחינה מול קריטריונים אלא על פי לחצים. במצב זה בעלי עניין פוליטיים 

)שר, ראש עיר, ראש מועצה וכד'( מטילים על הארגון משימות לא מתוכננות ולא מתוקצבות 

 .)Zhang & Feiock, 2010( בניגוד לרצונו של הארגון, על כל הנזקים המתלווים לכך

שליטה חלשה מבחירה
לעתים מנהלים עוצמתיים יעדיפו באופן מודע שליטה חלשה על שליטה חזקה. הסיבה היא 

שמצב כזה מקל עליהם הפעלת לחצים פוליטיים על עצמם תוך איון קריטריוני החלטה 

פוטנציאליים. מצב זה מתקיים כאשר מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או מנהל אגף 

על  לחץ  ומזמין  וכד'(  כנסת  חבר  מועצה,  )חבר  ציבוריים  גורמים  מפעיל  המשרד  במטה 

)של  הקריטריונים  על  לגבור  למנהל  מאפשר  היזום  הלחץ  מסוים.  שירות  לקידום  עצמו 

עצמו( ולהפעיל שירות )כאילו( כתוצאה מלחץ. אלה אינם מנהלים חלשים. עצם בחירתם 

בשליטה חלשה כשיטה בעוד שיכלו לבחור בשליטה הדוקה, מעידה על עוצמתם. הם ערים 

לנזקים של שליטה חלשה אבל תופסים נזקים אלה כמחיר הכרחי שמוצדק לשלמו לשם 

קידום שירות זה או אחר. בעיניהם שיטת ה'יהיה בסדר' היא שיטה יעילה כי הניסיון מלמד 

שהתקציבים יימצאו בדרך כלל לאחר הפעלת השירות החדש. לדעתם בפעילות מסודרת 

ומתוכננת השירות לא היה קם לעולם. מכאן שהקריטריונים שהארגון מציב לעצמו הם 

בעלי חשיבות מרכזית. 

קריטריונים
כתנאי  לעמוד  צריך  מוצע  שירות  בהם  התנאים  הם  קריטריונים  זה  דו"ח  של  בהקשר 

רמת  נקבעת  קריטריון  בכל   .)Golan, Hansen, Kaplan, & Tal, 2011( להפעלתו 

מספיקות. הקריטריונים הראשיים הם: תקציב, כוח אדם, האופן בו השירות ימדוד את 

פעולותיו והמידה בה ישיג את התוצאות שהגדיר כרצויות, השפעה של השירות המוצע 

יופעל  אם  יופעלו  שלא  חדשים  שירותים  ושל  קיימם  שירותים  של  צמצום/הרחבה  על 

עד כמה השירות  לבדוק מראש  יש  לזקנים  בהוספת שירותים  השירות המוצע. למשל, 

לבני  עשוי לחשוף את המחלקה  ועד כמה השירות החדש  ייעודו,  ישיג את  המוצע אכן 
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מה  בענייניהם,  אחרים  משפחת  בני  של  מוגברות  לפניות  ולהביא  הזקנים  של  ביתם 

נאמר,  אחרים,  לאנשים  שירותים  הוספת  למנוע  עלול  לזקנים  שירותים  שהוספת  גם 

אנשים עם מוגבלויות. קריטריונים משניים יכולים להיות גם: תאימות לערכי העבודה 

הסוציאלית, תפיסת תפקיד המחלקה, ידע, חשיבות, דחיפות, נזק לאוכלוסייה, השלכות 

על כלל החברה, ועוד. 

ההבדל המהותי בין הקריטריונים הראשיים למשניים נמצא בקשיחותם. הראשונים 

ברורים וחד משמעיים במידה מכרעת בעוד המשניים פתוחים לפרשנות, סובייקטיביים, 

ולא חד משמעיים. כאמור מבחינת הארגון הבירור הראשוני חייב להתייחס לקיום כוח 

אדם ותקציב מספיקים, ובירור השגת יעדי השירות ומידת הפגיעה )אם בכלל( של השירות 

המוצע בשירותים קיימים או חדשים. 

לפני הארגון הבררות הבאות: א( הפעלה או אי  עומדות  לאחר בדיקת הקריטריונים 

בחינת  את  המייתר  דבר  הראשיים,  הקריטריונים  בדיקת  לאחר  החדש  השירות  הפעלת 

הקריטריונים המשניים; ב( בחינת הקריטריונים הראשיים ובחינת הקריטריונים המשניים 

והחלטה על הפעלה או אי הפעלת השירות. בכל מקרה לרשות מקבלי ההחלטה יעמוד מידע 

מדויק ורלוונטי לגבי העלויות השונות הכרוכות בהחלטתם. 

הפעלת תהליך החלטה מסודר מעידה על שליטה רבה, חושף את השיקולים וההיגיון 

התהליך  לעומת  שקיפותם.  את  ומגביר  המשרד,  מטה  או  המחלקה  החלטות  מאחורי 

ולא  צרים  אינטרסים  משקפים  שקופים,  לא  לרוב  הם  פוליטיים  לחצים  הנ"ל,  השקוף 

מתחשבים בהשפעתם על שירותים אחרים. תהליך החלטה מסודר ושקוף כנ"ל משנה את 

זירת הפעולה ומעלה את הסיכוי לעמוד בהצלחה בלחצים פוליטיים. שקיפות התהליך גם 

מקלה על מנהל המחלקה את ההתמודדות עם האזרחים מכיוון שבתהליך שקוף מראש 

ברור מה 'מגיע להם' ומה לא 'מגיע להם'. במקרה של החלטה והכרזה על דחיית השירות 

הדרך פתוחה לפני המנהל לנקוט בהליכים של פרקטיקת מדיניות ולפעול לכוון של הפעלת 

להפעלת  הנדרשים  המשאבים  להקצאת  המקומית  והרשות  הממשלה  על  ציבורי  לחץ 

השירות. יש להדגיש שהאחריות להקצאת משאבים למתן שירות אינה נמצאת במחלקה 

אלא ברשות המקומית ובממשלה. הצפת החלטות שמתקבלות על פי קריטריונים ברורים 

עשויה לסייע גם במניעת קבלת החלטות זוחלות.

החלטות מודעות, החלטות זוחלות והשלכותיהן
במצב של החלטה מודעת ברור למחליטים איזה שירות יידחה. לעומת זאת במציאות של 

מה שנכנה 'החלטה זוחלת' אין אירוע החלטה ברור אלא התפתחות הדרגתית ואטית. רק 

לספק  בעבר החלטה  ההכרה שבעצם התקבלה  קריטית מתעוררת  למסה  מגיעים  כאשר 
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את השירות. השירות של כתיבת אישורי זכאות לקמחא דפסחא עבור עמותות מזון היא 

דוגמה לשירות שנוצר בעקבות לחץ פוליטי. בלחץ פוליטי, בהקשר של דוח זה, הכוונה ללחץ 

מסביבת הארגון שגורם לו לשנות את פעילותו בניגוד לרצונו. במקרה של כתיבת האישורים, 

עבודה עם העמותות,  בגלל קשרי  זה מעניינם אך  עובדים רבים שאין  כבר בתחילה חשבו 

מעטים  באישורים  מדובר  שהיה  והעובדה  דפסחא  קמחא  של  המפעל  בחשיבות  ההכרה 

בלבד, הם ספגו את העבודה הנוספת ו'הסתדרו'. מה שהתחיל כדבר קטן עבור פונים בודדים 

ושנספג בעבודה השוטפת התפתח עם הזמן לשירות בהיקף ניכר הגוזל שעות עבודה רבות 

ופוגע באספקת שירותים אחרים. רק כאשר שירות כתיבת אישורי זכאות לקמחא דפסחא 

הגיע למסה קריטית ולמודעות, מחלקות בוחרות, הפעם במודע, להמשיך או להפסיק את 

השירות. הבעיה היא שלרוב קשה יותר להפסיק שירות קיים, מלדחות שירות שכלל לא היה. 

מאחר ושירות כתיבת האשורים הוא שירות לא מתוקצב נשארת השאלה על חשבון מה הוא 

מתבצע? התשובה היא שכל עוד אין הסדר בין עמותות המזון לבין המחלקה שכולל פיצוי 

כספי למחלקה עבור הזמן שהיא מקדישה לכתיבת האישורים, למעשה המחלקה מסבסדת 

את העמותה. זאת מאחר ומדובר בשני ארגונים משיקים המטפלים באותם אנשים ופעילות 

אחד הארגונים תלויה בפעולה של הארגון השני, כאשר בפעולה כשלעצמה אין כל תועלת 

לארגון השני. ההפך הוא הנכון. כנגד הטיעון שמדובר בסבסוד עמותת המזון בשעות עבודה 

יקרות של עובדים סוציאליים, עומדת התפיסה הרווחת המשותפת פעמים רבות לעמותת 

המזון ולמחלקה שמדובר בתכלית ראויה ולכן בעצם אין בכלל בעיה. הטיעון המועלה כאן 

גורס שגם תכלית ראויה מהווה הסדר בין ארגוני שיש להסדירה ולהעלותה 'מעל לרדאר'. 

זוכה  לא  המחלקה  נוספת:  לוואי  תוצאת  יש  לרדאר'  'מתחת  שנמצא  זוחל  לתיעדוף 

להכרה )ציבורית( עבור הסבסוד. על אף השותפות בין הארגון הציבורי )מחלקה, עירייה, 

ממשלה( לארגון המגזר השלישי, הקרדיט נרשם רק או בעיקר לטובת ארגון המגזר השלישי. 

העלאת שיתופי פעולה מעל לרדאר עשויה לסייע לחלוקה יותר שוויונית של הקרדיטים. 

בנוסף לכך, ביחסים פורמליים בין ארגונים חייבת להיות בהירות לגבי הערך הכספי של 

העלות  יהיה  תשלום  לדרוש  אם  בהחלטה  מרכזי  שיקול  ביניהם.  שעוברים  המשאבים 

הכספית של השירות או העלות במונחים של אלה שלא יזכו לשירות כלל כתוצאה מספיגת 

השירות הבלתי מתוקצב. עקרונית אין כל הבדל בין כתיבת מכתב למשרד השיכון לבין 

כתיבת אישור לעמותת מזון. ההבדל הוא שהיחסים עם משרד השיכון נמצאים בשליטה 

החלטות  התקבלו  לא  המזון  לעמותות  ביחס  ואילו  מערכתיות  החלטות  לגבם  והתקבלו 

כלשהן. מידת השליטה היא בעיקר החלטת המנהל. 

לסיום פרק ההמשגה יש להדגיש שהמודל המוצע לא מציע שנוי טכני-מנהלי אלא שינוי 

מהותי המקנה לגיטימציה לתהליכי תיעדוף וקיצוב בתפיסה המקצועית של עובדים סוציאליים. 
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קביעת גבולות גזרה: הכנת רשימת שירותי הליבה
עד כה לא הוכרע אלו שירותים הם שירותי הליבה. הכנת רשימת שירותי הליבה מהווה 

שלב ראשון בקביעת גבולות הגזרה של המחלקות לשירותים חברתיים. השלב השני הוא 

יצירת מנגנון פורמאלי לאישור שירותים חדשים. בפרקים הבאים נתאר חלופות להכנת 

רשימת שירותי הליבה ומנגנונים לאישור או לדחייה של שירות חדש.

עצם  נתון.  בהיקף  מספקת,  שמחלקה  חובה  שירותי  לרשימת  הכוונה  גזרה  בגבולות 

הכללת שירות ברשימה אין פירושה מענה לכל הדרישה לשירות. רשימת שירותי הליבה 

הנחוץ  המידע  את  רק  ולכלול  עריכתה  בעת  המציאות  את  לשקף  ברורה,  להיות  צריכה 

לקבלת החלטות לגבי תיעדוף וקיצוב שירותים. התפוקה של פעילות הכנת רשימת שירותי 

הליבה היא טבלה 1.
 

טבלה 1. רשימת שירותי ליבה
רצוימצוי

תקנים 

קיימים

היקף תקציב

האוכלוסייה 

המקבלת 

שירות

תקנים 

דרושים

תקציב 

דרוש

היקף 

אוכלוסייה 

משוערת

שירות  שם 

קיים

XXXXXX

שירות  שם 

חסר

___XXX

להכנת הרשימה מספר חלופות:
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חלופות להכנת רשימת שירותי ליבה

חלופה א': רשימת שירותי ליבה ושירותים נוספים – גישת עיצוב מדיניות 
עיצוב מדיניות בהקשר של מסמך זה הינו קביעת מדיניות ממשלתית באמצעות המשרד 

ביחס לכלל השירותים המסופקים או הממומנים על ידה תוך ניתוח אילוצים פוליטיים, 

וכו'.  מול משרדי ממשלה משיקים, השלטון המקומי  ותיאום  תיאורטיים,   – מקצועיים 

עצם הכללת שירות ברשימה לא מבטיחה תקציב למימושה )פירוט בהמשך(.

בצוע 
תוקם ועדת גבולות גזרה במסגרת תכנית הרפורמה. נציג הועדה יסרוק את שירותי . 1

המשרד ויכין רשימת אב לשירותי המשרד. 

הרשימה תועבר למנהלי האגפים במשרד ולנציגות של מנהלי מחלקות ומפקחים . 2

להצעת החלטה לגבי השירותים שיש לכלול בשירותי הליבה.

נציג ועדת גבולות גזרה יצליב את התשובות. שירותים לגביהם יש הסכמה יכללו . 3

ברשימת שירותי הליבה. יתר השירותים יובאו לדיון והחלטה בוועדת גבולות גזרה. 

המלצות הנוגעות למשרדי ממשלה משיקים והשלטון המקומי יידונו איתם.. 4

הרשימה תובא לאישור הנהלת המשרד והשר.. 5

היתרון לחלופה זאת בכך שהיא תיצור רשימה שלמה ומדויקת העומדת בכל הקריטריונים 

המקצועיים והארגוניים. יחד עם זאת היא קשה לביצוע. בעבר היו מספר ניסיונות לעריכת 

במסגרת  גזרה  לגבולות  הועדה  דו"ח  אופק,  דו"ח  שירותים,  )סל  ליבה  שירותי  רשימת 

הרפורמה( שלא הבשילו. כולם נערכו בגישה 'מלמעלה למטה', תוך דיון מעמיק, עקרוני, 

הסיכוי  הסוציאלית,  העבודה  עקרונות  על  שנסוב  ונמשך  ארוך  יסודי  אידיאולוגי,  ערכי, 

למימוש יעדי השירות, תפקידי המחלקות המקומיות, שירותים המקומיים, חשיבותם של 

תכניות שונות וכו'. ההתייחסות להכנת הרשימה הייתה כאל עיצוב מדיניות חדשה כאשר 

כל בעל ענין שואף לקדם את השירותים הקרובים ללבו. למעשה הוכנו הרשימות בשיטת 

התעלמות  ותוך  מוגבלת  לא  בקשות  רשימת  פתיחת  תוך   -  Tabula Rasa הריק'  ה'לוח 

מסוימת מנושאים כגון היקף אוכלוסייה, תקציב וכוח אדם. 
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חלופה ב': רשימת שירותי ליבה ושירותים נוספים – גישת חוכמת המעשה 
Practice Wisdom

גישת 'חוכמת המעשה' - Practice Wisdom גורסת שעל אף ששירותי הליבה לא הוגדרו 

שבפועל  השירותים  את  לזהות  מאפשרת  'המעשה'  בחינת  ככאלה,  תויגו  ולא  פורמלית 

נתפסים כשירותי ליבה ע"י המחלקות לשירותים חברתיים. זאת גישה 'מלמטה למעלה', 

של מסגור המציאות. זאת גישה מקובלת מאד לעיצוב מדיניות רווחה. היא גורסת שיש 

לתשאל )כמותנית, איכותנית או במשולב( את הציבור, או את נציגיו )בעלי עניין, תושבים, 

מנהיגים, עובדים( ולברר איך הם תופסים את המציאות בהתאם לעניין. גישה זאת הופעלה 

 Guindo et al.,( תיעדוף שירותי רפואה ,)Middleton, 2000( למשל בבירור הגדרת העוני

 Bradshaw et al.,( וקביעת סכום מינימום למחיה ,)2012; Kaplan & Baron-Epel, 2013

 .)2008

בצוע
מדגם. 1

גודל  בין  לבדוק את הקשר  יש  במקביל.  במספר מחלקות  הכנת הרשימה תתבצע 

המחלקה לבין יכולתה לספק את כל שירותי הליבה. ייתכן שמחלקות קטנות לא 

יש  כזה  לממצא  ליבה.  שירותי  הם  שלדעתם  מסוימים  שירותים  לספק  מסוגלות 

המתאימים.  בפורומים  נדונות  להיות  שצריכות  משמעותיות  ארגוניות  השלכות 

תכנית  ע"י  המוכרות  המחלקות  סוגי  ארבעת  במדגם  יכללו  אלו  סוגיות  לבירור 

המוכרות  מחלקות  וכן  וקטנות  בינוניות,  גדולות,  מטרופוליניות,  הרפורמה: 

כמחלקות שמתמודדות בהצלחה עם לחצים והמבחינות בין שירותי ליבה לשירותים 

נוספים– בסה"כ בין 10 ל - 20 מחלקות. 

תיוג פעולות המחלקה כשירותים. 2

המחלקה תסקור את פעולות המחלקה ותסווג כל פעולה ופעולה בשירות. המונח 

לכן  לאוכלוסייה.  לשירות  ישירות  המתייחסות  פעולות  למקבץ  מתייחס  'שירות' 

יש לסווג כל פעולה במחלקה לשירות מסוים, עדיף שירות קיים. הקו המנחה הוא 

להיצמד עד כמה שניתן לתיוגים המוכרים בשיח היום יומי במחלקה: כגון אינטייק, 

טיפול אינטנסיבי, כתיבת המלצה למשמורת לבית המשפט, הנפקת אישורי זכאות 

לגורמי חוץ, הנפקת הועדות, בדיקות זכאות, ועדת שירותים בקהילה וכו'. כאשר אין 

אפשרות לסווג פעולה בשירות קיים ייפתח שירות חדש. סביר להניח שעם סקירת 

הפעולות תתעוררנה שאלות לגבי קיבוץ מספר פעולות לכדי שירות אחד או פירוק 

פעולות למספר שירותים. ייתכן מאד שעצם סקירת פעולות המחלקה תגרום לכך 

שפעולות שבוצעו 'מתחת לראדר' תעלנה על פני השטח, ואם כן – מה טוב. בנוסף 
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לשירותי הליבה המסופקים בפועל, על המחלקה לרשום גם שירותי ליבה חסרים, 

אלה  שירותים  מסופקים.  אינם  שבפועל  אף  לספקם  יש  שלדעתה  שירותים  הינו 

יודגש שפעולות פנים מחלקתיות שאינם מתייחסות  יירשמו בצד ה'רצוי' בטבלה. 

ישירות למתן שירות לאוכלוסייה )ישיבת צוות, מפגשי הדרכה, השתתפות בתוכניות 

מומלץ  בשירותים.  נכללים  ואינם  לתקורה  נחשבות  וכו'(  תיאום  ישיבות  הכשרה, 

להתייחס לשלב זה כשלב טכני-לימודי, לבצעו במהירות וללא דיונים עקרוניים. עם 

הזמן ועם הפקת לקחים ממה שקורה בפועל בשדה ברור שיהיה צורך לעדכן את 

הרשימה.  

שיוך תקנים- לכל שירות יוצמדו התקנים הנדרשים בהתאם לרצוי ומצוי.. 3

תקצוב- לכל שירות תוצמד העלות התקציבית. . 4

קביעת גבולות גזרה- המחלקה תדון ותסווג כל שירות כשירות ליבה או שירות נוסף. . 5

היקף שירותי הליבה יהיה עד 70% מהתקציב ומתקני כ"א של המחלקה

הנתונים . 6 את  המחלקה  תשלים  בלבד  הליבה  שירותי  לגבי  לרצוי-  מצוי  בין  פער 

הנחוצים מבחינת המצוי והרצוי. כיסוי מלא של שלב זה מיועד לחשוף את שירותי 

הליבה ואת הפערים )אם יש( בין שירותי הליבה כפי שהם מסופקים בפועל )מצוי( 

לבין ההיקף הנדרש )רצוי(. המידע לגבי הפער בין הרצוי והמצוי יאפשר למחלקה 

הליבה  שירותי  וקיצוב  תיעדוף  לגבי  הנחוצות  ההחלטות  את  לקבל  ולמשרד 

והשירותים הנוספים.

שיקבעו . 7 לפורומים  ארצית  מדיניות  וגיבוש  לדיון  תועבר  הרשימה  והחלטה-  דיון 

לשם כך.

 quick and ומלוכלך'  'מהר  בשיטת  תתבצע  הרשימה  שהכנת  היא  זו  חלופה  של  היתרון 

dirty שמשמעותה שבאיזון בין הפקת תוצאה מדויקת ושלמה מאד תוך התייחסות לעלות 

ובזמן  יותר  נמוכה  שעות העבודה המושקעות, לבין הפקת תוצאה מדויקת פחות בעלות 

קצר יותר, הבחירה היא בברירה האחרונה. לכן ברור שהרשימה תכלול טעויות – שירותים 

שצריכים להיכלל בה ואינם נכללים בה ולהפך, אלא שהיא מספיק מגובשת ושלמה ע"מ 

להתחיל יישום ניסיוני במחלקות אחרות. הכנתה מהירה וגם קלה יחסית. 
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חלופה ג': 
unit cost ותעריף יחידת השירות service unit גישת יחידת השירות

בפרק ההמשגה עמדנו על הקשר בין רשימת שירותי הליבה לבין שליטה. חלופה ג' מציעה 

גישה שלא מסתפקת בהכנת רשימת שירותי ליבה, אלא מהווה גם מנגנון שאמור למנוע 

במידה רבה את הגלישה הלא מבוקרת להפעלת שירותים ללא כיסוי בכ"א ו/או בתקציב. 

נתונה  סגור עם כמות משאבים  והקיצוב מתייחסת אל המחלקה כמשק  גישת התיעדוף 

יחידת שירות הוא  - שעות עבודה.  ומוגבלת, בעיקר כוח אדם ותקציב, כאשר כוח אדם 

יחידה כמותית הנמדדת בזמן )שעות עבודה(, המתייחסת ישירות לפונה או לפרויקט. מטבע 

הדברים כמות יחידות השירות תוגבל בתקציב וכוח האדם שעומדים לרשות המחלקה. לכל 

יחידת שירות )טיפול אחד, פרויקט, כתיבת תכנית אחד וכו'( יש עלות במונחים של שעות 

מחיר  להצמיד  ומטרתה   Case Management-ה מגישת  יונקת  זו  גישה  ותקציב.  עבודה 

לפעולות שירות במטרה לשפר את הקצאת המשאבים בתוך שירותי אנוש תוך תהליך של 

תיעדוף וקיצוב )Leff, 2009(. מאחר וכמות יחידות השירות נתונה, הפעלת יחידת שירות 

חדשה מחייבת הפסקת הפעילות של יחידת שירות קיימת או לחילופין הגדלת משאבים. 

ניהול יעיל של המשאבים הקיימים עשוי להסתייע בעזרת קביעת תעריף ליחידת שירות. 

למשל התעריף של יחידת השירות הנקרא אינטייק הוא 2 השווה לסה"כ השעות המוקדשות 

לאינטייק של פונה אחד, נניח שעתיים שבועיות; התעריף של הכנת תסקיר לבית המשפט 

5 היינו סה"כ השעות הנדרשות להכין את התסקיר; והתעריף של פרויקט בקהילה  הוא 

הנוגע ל 100 תושבים הוא 15 אלו הן 15 השעות השבועיות המוקדשות לפרויקט. תפקיד 

1000 יחידות  המדריך ראש צוות )המדר"ץ( הוא לחלק את התקציב הצוותי שהוא, נניח 

שירות, בין כל השירותים שעל הצוות לספק. מאחר ולכל יחידת שירות נקבע תעריף, קל 

לחלק את היחידות בתקציב ולהישמר מגירעון – הפעלת יחידות שירות שאין להם כסוי. 

בפועל המדר"ץ יתעדף ויקצוב את שירותי הצוות. יישום מודל מסוג זה צריך להיעשות תוך 

בחינת השלכותיו על אופי השירות מבחינת הפונים והעובדים הסוציאליים כאחד. 

הסעיפים השונים בחלופה ג' לעומת חלופה ב' הם: 3 , 4, 8, ו – 9 )ראה להלן(. 

בצוע
לבדוק . 1 יש  במקביל.  מחלקות  סוגי  במספר  ניסיוני  באופן  תיושם  המודל  מדגם- 

ייתכן  גודל המחלקה לבין יכולתם לספק את כל שירותי הליבה.  את הקשר בין 

שמחלקות קטנות לא מסוגלות לספק שירותים מסוימים שלדעתם הם שירותי 

נדונים  להיות  שצריכים  משמעותיות  ארגוניות  השלכות  יש  כזה  לממצא  ליבה. 

בפורומים המתאימים. לבירור סוגיות אלה יכללו במדגם ארבעת סוגי המחלקות 

וכן  וקטנות  בינוניות,  גדולות,  מטרופוליניות,  הרפורמה:  תכנית  ע"י  המוכרות 
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בין  מחלקות המוכרות כמחלקות שמתמודדות בהצלחה עם לחצים והמבחינים 

שירותי ליבה לשירותים נוספים– בסה"כ בין 10 ל - 20 מחלקות. 

תיוג פעולות המחלקה כשירותים-המחלקה תסקור את פעולות המחלקה ותסווג כל . 2

פעולה ופעולה בשירות. המונח 'שירות' מתייחס למקבץ פעולות המתייחסות ישירות 

לשירות לאוכלוסייה. לכן יש לסווג כל פעולה במחלקה לשירות מסוים, עדיף שירות 

קיים. הקו המנחה הוא להיצמד עד כמה שניתן לתיוגים המוכרים בשיח היום יומי 

במחלקה: כגון אינטייק, טיפול אינטנסיבי, כתיבת המלצה למשמורת לבית המשפט, 

הנפקת אישורי זכאות לגורמי חוץ, הנפקת הועדות, בדיקות זכאות, ועדת שירותים 

בקהילה וכו'. כאשר אין אפשרות לסווג פעולה בשירות קיים ייפתח שירות חדש. 

פעולות  קיבוץ מספר  לגבי  להניח שעם סקירת הפעולות תתעוררנה שאלות  סביר 

סקירת  שעצם  מאד  ייתכן  שירותים.  למספר  פעולות  פירוק  או  אחד  שירות  לכדי 

פני  על  תעלנה  לראדר'  'מתחת  שבוצעו  שפעולות  לכך  תגרום  המחלקה  פעולות 

השטח, ואם כן – מה טוב. בנוסף לשירותי הליבה המסופקים בפועל, על המחלקה 

לרשום גם שירותי ליבה חסרים, הינו שירותים שלדעתה יש לספקם אף שבפועל 

אינם מסופקים. שירותים אלה יירשמו בצד ה'רצוי' בטבלה. יודגש שפעולות פנים 

צוות,  )ישיבת  לאוכלוסייה  שירות  למתן  ישירות  מתייחסות  שאינם  מחלקתיות 

מפגשי הדרכה, השתתפות בתוכניות הכשרה, ישיבות תיאום וכו'( נחשבות לתקורה 

לבצעו  טכני-לימודי,  כשלב  זה  לשלב  להתייחס  מומלץ  בשירותים.  נכללים  ואינם 

במהירות וללא דיונים עקרוניים. עם הזמן ועם הפקת לקחים ממה שקורה בפועל 

בשדה ברור שיהיה צורך לעדכן את הרשימה  

השעות . 3 מספר  היינו  שעות,  במונחי  תעריף  יוצמד  שירות  לכל  שירותים-  תמחור 

ועדת  אחת,  המלצה  כתיבת  אחד,  )אינטייק  שירות  יחידת  להשלמת  הנדרשות 

שירותים בקהילה וכו' על בסיס שבועי או חודשי, לפי מה שרלוונטי לשירות הנדון(. 

הכנת תקציב שירות-המחלקה תחשב את סך השעות שעומדות לרשותה ע"י הכפלה . 4

לפעילות שאיננה תקורה, במספר  של מספר שעות העבודה מכל תקן המוקדשות 

התקנים. כל תקן וסעיף תקציבי ישויכו לשירות מסוים. במקביל ישויכו גם כל תיק, 

פעולה או פרוייקט לשירות כלשהו מהרשימה )למשל הכנת אישורים לעמותת מזון 

יוכר כפרויקט המפעיל מספר תקנים מסוים בעלות תקציבית מסוימת(. יש להקפיד 

תקנים  לבין  המחלקה  תקני  שהם  )שעות(  תקנים  בין  הפרדה  על  יתירה  הקפדה 

תאפשר  ההפרדה  וכד'.  משיקים  ארגונים  עמותות,  עם  פעולה  משיתופי  הנובעים 

למחלקה לוודא שאין היא מסבסדת ארגונים אחרים או להפך. 

תקצוב - לכל שירות ליבה תוצמד העלות התקציבית. . 5
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קביעת גבולות גזרה - המחלקה תפריד בין שירותי ליבה לבין שירותים נוספים. . 6

לא יוקצו יותר מ 70% מתקציב השעות לשירותי ליבה.

- לגבי שירותי הליבה בלבד תשלים המחלקה את הנתונים . 7 פער בין מצוי לרצוי 

הנחוצים מבחינת המצוי והרצוי. כיסוי מלא של שלב זה מיועד לחשוף את שירותי 

הליבה ואת הפערים )אם יש( בין שירותי הליבה כפי שהם מסופקים בפועל )מצוי( 

ולמשרד  והמצוי יאפשר למחלקה  בין הרצוי  )רצוי(. המידע  לבין ההיקף הנדרש 

לקבל את ההחלטות הנחוצות לגבי תיעדוף וקיצוב שירותי הליבה ושהשירותים 

הנוספים.

ניטור ניצולת תקציב- יש חשיבות רבה לניטור תקציב השעות ע"מ למנוע גלישה . 8

לא מבוקרת של התקציב בעקבות לחצים. גלישה כזאת תהיה בשלב הראשון על 

חשבון שעות התקורה, מה שמידית יפגע בניהול המחלקה.

יחייב התאמות . 9 עבור המחלקה שללא ספק  והערכה- מדובר במודל חדש  לימוד 

פרקטיות. יחד עם זאת חשוב לשמור על עקרונותיו.

דיון והחלטה -הרשימה תועבר לדיון וגיבוש מדיניות ארצית לפורומים שיקבעו . 10

לשם כך.

חלופה זו היא מקיפה יותר מחלופה ב'. זה יתרונה וחסרונה כאחד. מצד אחד היא מפעילה 

את השיטה של 'מהר ומלוכלך', אך מצד שני הכנת תקציב שירות היא פעולה הנוגעת לתוככי 

המודל הניהולי של המחלקה. היתרון המרכזי הוא שתפוקתה לא רק רשימת שירותי ליבה 

אלא היא מציעה גם מודל לשליטה ולעמידה בלחצים. 

גס של  ופרויקטים מאפשרת אומדן  וכוח אדם בתיקים, פעולות  החלוקה של תקציב 

עלות ליחידת ההתערבות – התיק, הפעולה או הפרויקט. ברור שהחישובים הם אומדנים 

בלבד אבל צפוי שיספקו זווית הסתכלות חדשה שתאפשר תיעדוף וקיצוב על בסיס נתונים 

על  בין שירותים מסוגים שונים במחלקה  ניתן להשוות  יהיה  ובני השוואה. כך  אמתיים 

בסיס יחידות שירות. למשל מה עדיף? שני אינטייקים בעלות 4 או טיפול אינטנסיבי אחד 

בעלות 4? מה עדיף? פרויקט קהילתי הנוגע ל 100 תושבים בעלות 15 או שלשה תסקירים 

לבית המשפט גם כן בעלות 15? מדובר בשנוי שיעורר שאלות רבות ברמת המחלקה וברמה 

המטה: למשל איך לחלק תקנים בין סעיפי תקציב ושירותים שונים, איך לספור תיקים 

בעלי רמת אינטנסיביות שונה, ואיך לסווג תכניות שאין להן סעיף תקציבי נפרד? 

שתתעוררנה  השאלות  אמת.  בתנאי  להבחן  צריך  זה  במסמך  שהוצע  הכללי  המתווה 

צריכות למצוא מענה בהתייעצות בין אנשי המחלקה לבין אנשי המטה הנוגעים בדבר. 
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גבולות גזרה: מנגנון וגיבוי ציבורי
עצם הכנת רשימת שירותי הליבה חשובה אבל היא רק שלב לקראת קביעת גבולות גִזרה. 

הצלחת יישומה תלוי במידה רבה גם בלגיטימיות הציבורית שהיא רוכשת לעצמה ובעיצוב 

מנגנונים ומסגרות ארגוניות שיהוו מגרש לגיטימי אליו יתועלו הלחצים ובו יתנהל הדיון 

לגבי הפעלת שירותי ליבה חדשים והפסקת שירותי ליבה קיימים. להלן מחשבות ראשוניות 

המשרד  על  הצפויים  הלחצים  וצמצום  הלגיטימיות  להגברת  אפשריים  מנגנונים  לגבי 

והמחלקות בעקבות קביעת גבולות הגזרה.

ועדת גבולות גזרה ציבורית מקומית 
ניטרול או הפחתה של לחצים פוליטיים הושג במידה רבה של הצלחה בחו"ל ע"י שיתוף 

נציגי ציבור בתהליך התיעדוף והקיצוב של שירותי מחלקת הרווחה המוניציפלית, בדומה 

לוועדה הציבורית להרחבת סל הבריאות שליד משרד הבריאות בארץ )הועדה הציבורית 

להרחבת סל הבריאות, Steyaert & Kwekkeboom, 2010;2013(. מוצע ליישם מודל דומה 

תיעדוף  הרגיל.  השנתי  לתקציב  מעבר  לפתוח  שניתן  החדשים  השירותים  קביעת  לצורך 

וקיצוב שירותי ליבה ושירותים נוספים במסגרת התקציב השנתי הרגיל ימשיך להתבצע 

במנגנונים השגרתיים הרגילים. 

ועדה ציבורית מקומית יש מספר תרומות משמעותיות מתוך הבנה שלמי  למודל של 

אינטרס   - – מטבע הדברים  יש  כך,  ומפעיל לחצים לשם  שמעוניין לקדם שירות מסוים 

צר המתעלם מכלל צרכי הקהילה )שכונה, רשות מקומית, ארצי( ומכלל האילוצים בהם 

ועדה ציבורית מקומית   .)Kaplan & Baron-Epel, 2013; Peters, 2011( פועל המחלקה 

מאשפרת ניקוז הלחצים הפוליטיים לזירה מתאימה, שחרור הארגון מהתעסקות קבועה 

בלחצים והפחתה משמעותית בהפרעות לעבודה סדירה. מה גם שהדיון הענייני בשירותי 

תוביל  יעילותם,  מידת  כגון  מערכתיים  וכלל  רחבים  שיקולים  רקע  על  מוצעים  ליבה 

ללגיטימציה ציבורית של החלטות לגבי אי הפעלת שירותים הנתפסים כחיוניים, ותסייע 

לחיזוק הלגיטימציה של הערך המקצועי של תיעדוף וקיצוב בעבודה סוציאלית. 

התייחסות למחלקה או מטה המשרד כחלק מהציבור וכמשרתי קהילה מעבירה את 

עם  הקהילה  מחברי  חלק  של  הצר  האינטרס  את  ומעמתת  לקהילה  לתיעדוף  האחריות 

הציבור  שאנשי  מוצע  לכן  הקהילה.  של  האינטרסים  כלל  תיעדוף  של  הכוללת  האחריות 

בוועדה לא יהיו )רק( פוליטיקאים מקומיים המיצגים רשימות פוליטיות ומכהנים כחברי 

מועצה, אלא פעילים קהילתיים מתנדבים של החברה האזרחית, למשל חברי ועד הורים 

מחויבים  אלה  שאנשים  היא  ההנחה  שכונתית.  מנהלת  של  או  המתנ"ס  או  הספר  בבית 

בכל  התושבים.  לציבור  יותר  ומחויבים  קרובים  ולכן  ממוסדים  פוליטיים  לגופים  פחות 
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מקרה רשימת שירותי הליבה תפורסם ותהיה לנחלת הציבור. כך הציבור ידע לא רק אלו 

שירותים יינתנו אלא גם אלה שירותים לא יסופקו. בדומה לוועדת גבולות גזרה ציבורית 

מקומית תופעל ועדת גבולות גזרה ברמת ארצית ליד המרכז לשלטון מקומי.

ועדה גבולות גזרה ציבורית ליד מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות 
האזוריות

בין יתר תפקידיהם יכולים ועדות אלה לפעול כבקרים כלפי המשרד. המשרד כאמור חשוף 

ללחצים פוליטיים ומורה מפעם לפעם למחלקות להפעיל שירותים גם ללא כיסוי תקציבי 

והקצאת כוח אדם. היום, להלכה ולא תמיד למעשה, המשרד לא יכול להורות למחלקות 

התיאום.  ועדות  באמצעות  המקומי  השלטון  עם  הסכמה/תיאום  ללא  שירותים  להפעיל 

קרה שהמשרד התעלם מהועדות או הורה על הפעלת שירות ורק אח"כ מביא את השירות 

לדיון. גם כאן האינטרסים לעיתים צרים. המרכז לשלטון מקומי עצמו הינו גוף פוליטי. 

לכן מוצע גם כאן להפעיל ועדה ציבורית לקביעת גבולות גזרה ועדיפויות. הועדה הציבורית 

בין  השגרתי  התאום  לכן  הרגיל,  בתקציב  כלולים  שאינם  חדשים  בשירותים  רק  תעסוק 

המשרד לשלטון המקומי ביחס לשירותי ליבה ושירותים נוספים ימשיך להתבצע במסגרות 

הקיימות. גם כאן יש לפרסם את החלטות הועדה, וגם כאן חשוב שהציבור ידע מה יינתן 

וגם מה לא יסופק.

ועדת גבולות גזרה ציבורית ליד משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ועדה זו היא המשמעותית מבין הועדות. הועדה אינה באה להחליף את תהליך התקצוב 

הרגיל. היא תדון רק בדרישות לשירותים שאינם מתוקצבים בתקציב הרגיל ואשר הדרישה 

המחלקות.  על  הלחצים  של  העיקרי  החסם  היא  שהמשרד  בכך  חשיבותה  מידית.  להם 

הפעלה נכונה של הועדה תסייע לשר ולהנהלת המשרד בהגנה על המחלקות. בדומה לועדת 

מסוים  תקציב  שנה  כל  יוקצה  לכן  ציבורית.  לגיטימציה  על  נשענת  היא  התרופות,  סל 

להפעלת שירותי ליבה חדשים שלא במסגרת התקציב הרגיל. כך יוכלו מקבלי ההחלטות 

לעמוד בלחצים ולזכות ללגיטימיות לגבי שירותים שלא יסופקו. מדובר בשינוי משמעותי 

בדרכי ניהול המשרד, ששכרו בצדו.
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סיכום ואזהרה

מסמך זה מציע המשגה וחלופות ליישום שירותי ליבה ושירותים נוספים כביטוי לעקרון 

במדינות  הניסיון  בה.  וקוץ  אליה  אך  בנושא.  הדיון  את  להעשיר  ומיועד  גזרה,  גבולות 

אחרות מראה שהחלוקה בין שירותי ליבה לבין שירותים נוספים עלולה לגרום לתהליך 

זליגה שבסופו מתקיים הרחבת שירותי הליבה על חשבון השירותים האחרים. אין זה כורח 

יותר מ70% מכוח  יקיפו  לא  ליבה  לכן מוצע לקבוע בתקנות/תע"ס ששירותי  המציאות. 

בהגדלת  מותנית  הליבה  שירותי  היקף  הגדלת  המחלקות.  של  השנתי  ומהתקציב  האדם 

בסיס התקציב. 

מרואיינים לצורך הכנת הדו"ח:
והשירותים  הרווחה  משרד   - ושיקום  רווחה  לשירותי  האגף  מנהל  אלישר,  שלמה  ד"ר 

החברתיים;

אסא בן-יוסף, מנהלת תחום רווחה - מרכז השלטון המקומי; 

בוני גולדברג, מנהלת המינהל לשירותי קהילה - עירית ירושלים; 

טובה הרפניסט, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים- מועצה אזורית יואב;

פיני וגמן וצוות העובדים שהשתתף בפגישה באגף לשירותים חברתיים בחיפה; 

מוטי וינטר, מנהל האגף לשירותים חברתיים ואישיים )לשעבר( - משרד הרווחה והשירותים 

החברתיים; 

אפרים חו'זה, סגן מנהל האגף לשירותי רווחה ושיקום )לשעבר( - משרד הרווחה והשירותים 

החברתיים; 

והשירותים  הרווחה  משרד   - )לשעבר(  ומדיניות  תכנון  תחום  מנהל  כורזים,  יוסי  ד"ר 

החברתיים; 

ד"ר דיצה מורלי-שגיב, מנהלת תכנית הרפורמה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

חנן פריצקי – מנהל אגף תקצוב וכלכלה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
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